
Referat af eliteudvalgsmøde i Aalborg lørdag d. 10/12-2011 
Deltagere: Helge Laursen, Klaus Brostrøm, Jørgen Rasmussen, Jørgen Bertelsen, Niels Stærkjær og 
Jan Lyhne 
 
Pkt. 1.  Kvalifikation til Powerlifting World Cup i Stochholm 12.-17. juni 2012: 

Der blev taget udgangspunkt i de bedst placerede på ranglisten over RAW-løftere; 
dvs. i løftere, som har deltaget i et RAW-stævne. Af disse blev der udtaget en brutto 
trup, hvorfra endelig udtagelse til mesterskabet vil blive foretaget. 
 
Herrer: 
Henrik Sørensen, Gudenådalen, 120 kg; Martin Faber, AK Frem 93 kg; Nicolas 
Skaarup, Hvid. SF, 120 kg; Stephan Vorup, TVF, 120+; Jesper Smidt, AK Nordland, 
105?; Søren Wahlgren, OBBC, 93; Klaus Bak, Sportshøjskolen, 120; Andreas 
Knudsen, HG Styrkeløft, 93 

 
Damer: 
Lina Magnussen, Sportscenteret Fr., 57 (jun.). 

 
Ansvarlig for RAW-gruppen 

 
Niels Stærkjær er ansvarlig for denne gruppe og afholder to træningssamlinger med  
atleterne. Her vil der også blive aftalt nærmere ang. den endelige fordeling af  
tilmeldinger i vægtklasser. 
Der skal indkøbes 4 DK-træningsdragter til dette formål, som er forbundets, og som 
skal bruges primært i forbindelse med præmieoverrækkelser, hvor der er krav om brug 
af officielt nationalt overtrækstøj. 
Forbundet stiller med dommer og leder til stævnet. Der skal i et vist omfang være 
deltagerbetaling. Hvor meget aftales i forbindelse med budgetlægningen og næste 
møde i eliteudvalget. 

 
Pkt. 2.  Fremover er det et krav, at opvarmningen til disciplinerne ved internationale 

mesterskaber sker i så god tid, at det sidste løft er foretaget i tide til at foretage 
eventuelle ændringer af startvægten. Dette er trænerens og atletens fælles ansvar . 

 
Pkt. 3.  Jørgen Bertelsen udarbejder et oplæg til fordeling af ansvarsområder for trænere, 

assistenter og holdledere 
 
Pkt. 4.  KB udarbejder et kontraktoplæg til landstræneren. Eliteudvalget får det til  

gennemlæsning inden bestyrelsesmødet den 14. januar. 
 
Pkt. 5.  Eliteudvalget vedtog, med enkelte korrektioner, KBs oplæg til adfærdskodeks  

gældende for alle DSFs landshold. 
 

 
 
 
 
 



      Side 2. 
 
Pkt. 6.  Der accepteres ikke afvigelser fra rejseplanerne i forb. med rejser med landsholdene. 
 Eliteudvalget bestemmer suverænt hvordan rejsen foretages og hvornår udrejse og  

hjemrejse foregår. Som udgangspunkt vægtes at man rejser som ”hold”, med fornøden  
hensyn til priser 

 
Pkt. 7.   Bestyrelsen arbejder fortsat på, at få en aftale med de øvrige nordiske forbund om 

fremtidige nordiske mesterskaber. Hvis det ikke lykkes at indgå aftale om senior 3-
kamp og bænkpres, vil eliteudvalget opfordre bestyrelsen i DSF til, at satse hårdt på 
en fortsættelse af NM for subjuniorer og juniorer.  
Det forventes at NM subjunior og junior 2012 vil blive afviklet den 14-15. april  i 
Norge. Deltagelse ved NM junior? 
 

Pkt. 8.   Niels efterlyste en forklaring på aflysning af projektsamlingen. Bertel meddelte, at han  
ikke var orienteret om den planlagte samling, og derfor ikke kunne svare på årsagen til  
afbuddet. 

  
Pkt. 9.   På Niels´ spørgsmål om årsagen til manglende rapport fra WEU 2011, svarede Helge 

at ”H.C. Andersen” (Jørgen Rasmussen) ikke var med på turen”. Der var bred enighed 
om, at WEU var det sidste internationale mesterskab uden rapporter, billeder, video, 
til hjemmesiden. Der var også bred enighed om, at det er ligegyldigt hvem der 
rapporterer, men at det er Teammanagerens ansvar at det sker. Dog skal rapporter 
være af ”seriøs” karakter. Hvis der skulle være rapporter med afsnit af ”mindre lødig 
karakter” vil webmaster blive bedt om at slette sådanne. 

 
Pkt.10.   Referatet fra sidste eliteudvalgsmøde er endnu ikke lagt ud på nettet. Dette vil ske 

hurtigst muligt. 
 
Pkt.11. Opdateringer af landshold på hjemmesiden vil ske efter referat af eliteudvalgsmødet er  

offentliggjort. 
 
Pkt.12.  Men henblik på fremtidige VM bænkpres for subjuniorer og juniorer blev det besluttet 

at etablere en bruttotrup for disse kategorier. Niels S bliver ansvarlig for projektet med 
reference til eliteudvalget.  

 
Pkt.13.  Efter, at landstræneren havde orienteret om status for de aktuelle landsholdsatleter 

blev følgende bruttolandshold for 2012 udtaget og de nævnte atleter vil få tilbudt at 
indgå på nævnte bruttolandshold. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 3 
 

Udtagelser til DSFs bruttolandshold for 2012: 
 
 

       3 Kamp 
Danni Iversen 
Kasper Egebo 
Henrik Nielsen 

Mathias Kristiansen 
Sune Bak 

Annette Pedersen 
Kathrine Bak 

      
 

Bænkpres 
Morten Rasmussen 

Jens C Pedersen 
Allan Riis 

Thomas Sørensen 
Tonni Jensen 
Maj Rames 

 
 

Projekt Ungdom/Junior 2012 
Mickel Dahl 

Jacob Beermann         
Nicolaj Nielsen 

Rickie Søderberg 
Maj B Rames 

Jesper B Mikkelsen 
Martin Maillard 

Timmy Waxfældt 
Morten s Jensen 
Michael Jepersen 
Bjørn Guldberg 
Jonatan  Gonge 

Nicki Lentz 
Line Magnusson 
Søren Pedersen 
Patryk Bolek 

Casper Futtrup 
Matti Christensen           

Lasse B Ahrendsen 
Sara H Nyholm 
Steffen Hansen 
Nicolai Olesen 

Rene vestergaard 
Tobias Kokholm 



      Side 4 
 
 
Pkt. 14.  På grund af tidsnød blev punktet ”Budget 2012” udsat til et ekstraordinært møde den  

20/12 
 
Pkt. 15.  Næste ordinære eliteudvalgsmøde afholdes lørdag d. 4. februar 2012 i Ålborg 
 
 
Referent 
 
Jan Lyhne 
 
 


